Àlbum de fotos
Per Sant Jordi, la Rosa de Verges, un
projecte pensat per a crear un lligam entre
la gent gran i la mainada per a tenir cura del
planter de roses del parc del Riu.

Com a acte central de la campanya per la primera consulta del 2009, vam fer una conferència
amb Vicent Partal, Pep Riera i Lluís Llach. Va ser tot un plaer poder sentir les seves interessants
i engrescadores explicacions en directe a Verges.

La Castanyada, una tradició ben nostrada i familiar,
que l’AVI ha volgut treure al carrer fent una castanyada
popular amb castanyes catalanes a la plaça Major.

El 13 de desembre del 2009 celebràvem la primera consulta popular per la independència.
Va ser el principi de l’AVI. Han estat cinc anys intensos, i l’esforç de tots junts està donant
fruit.

Cada any l’AVI organitza a la plaça Major la diada de Sant Jordi amb
diverses activitats. La venda de roses és la nostra principal font d’ingressos.
Gràcies a això, podem sufragar les despeses de totes les coses que fem:
estelades, xerrades, samarretes i actes diversos: és un no parar...

El Nadal del 2011 l’Escamot Tió va protagonitzar la campanya «Pare
Noel fot el camp!», amb la intenció de foragitar de casa nostra les
tradicions forasteres.
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La vetlla de l’Onze de setembre del 2010 començava una nova tradició a Verges: l’estelada d’espelmes, que hem repetit any rere any i que ha servit
d’inspiració a altres pobles d’arreu del país.

L’any 2012 una tramuntanada va fer que l’acte «Estelem el Montgrí» es traslladés a la plaça Major de Verges, punt de confluència de les marxes cap
a la independència de l’Empordà, que després arribarien l’Onze de Setembre a Barcelona en la primera gran demostració de força del poble català.
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El 2012 es va presentar oficialment l’ANC
Verges a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
amb la presència de Toni Martí i Josep Albertí,
del Secretariat de l’ANC.

Arran de les mobilitzacions populars,
l’AVI decidí crear l’ANC Verges i sumarse a les campanyes impulsades per
l’ANC. Hem participat molt activament
en les manifestacions, la Via catalana,
la V a Barcelona, la campanya del País
groc, la gigaenquesta, la consulta del
9N, etc.

El juliol del 2013, 49 nou pobles entre el Ter i el Fluvià van organitzar
Rius de llibertat, un cap de setmana ple d’activitats a favor de la
independència. A Verges, una estelada de cargols il·luminà una nit de
festa i reivindicació.

El 2012 l’AVI va decidir estelar tots els fanals de la carretera i posar una
estelada gegant a Can Punton. Des d’aquell moment, tothom qui passa
per Verges coneix la lluita per la llibertat de la nostra terra.
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L’Onze de Setembre del 2013 ens vam posar el repte de fer una cadena humana de punta a punta del Principat. A Verges, vam mobilitzar centenars
de persones fins al nostre tram i vam aconseguir que, un cop més, el que semblava impossible fos una realitat.
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El 9 de novembre del 2014 els catalans
voten amb gran il·lusió en un procés
participatiu que, si bé no és el referèndum
que es volia, va servir per a fer sentir al món
el clamor popular d’independència.
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